
Welkom op de 14e editie van 

Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstel-

ling, praktijkprofessional in de JGZ, Jeugdzorg, Sociaal werk of 

GGZ, (beleids)medewerker bij een instelling, gemeente of 

landelijke overheid, werkzaam in het onderwijs (PO/VO) of bij 

opleidingen (MBO/HBO/Universiteit), medewerker bij een 

kennisinstituut, beroepsvereniging, bracheorganisatie, gezond-

heidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? Dan 

bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Jeugd in 

Onderzoek op donderdag 24 mei 2018.

Dé ontmoetingsplek 
voor iedereen die betrokken is 

bij de jeugdsector

Voor wie?

Congres Jeugd in Onderzoek 2018: 
‘Weten, leren en doen wat werkt’

Donderdag 24 mei 2018
Hotel Casa Amsterdam



Groot aanbod aan deelsessies
Na de lunch kunt u kiezen uit zo'n 40 deelsessies in de vorm van 

netwerktafels, innovatie pitches, workshops en lezingen. Vanaf half 

februari 2018 maken wij de onderwerpen van deze deelsessies 

bekend via onze website www.jeugdinonderzoek.nl. 

We kunnen alvast bekendmaken dat Geert Jan Stams, hoogleraar 

Forensische Orthopedagogiek (UvA), een masterclass verzorgt over 

de inzet van een informele mentor als steunfiguur bij gedeelde 

besluitvorming. 

Er zal daarnaast ook een masterclass worden gegeven waarin u 

kennis kunt maken met de Nationale Wetenschapsagenda.

Deelnemersgeld
Het deelnemersgeld voor Jeugd in Onderzoek zal € 125,- bedragen. 

U kunt bij uw aanmelding voor het congres, vanaf half februari 

2018, direct online betalen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie of een impressie van vorig jaar naar

www.jeugdinonderzoek.nl.

Of volg ons op twitter: @congresjio #jio18

Aanmelden?
Aanmelden voor congres Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf 

half februari 2018 via www.jeugdinonderzoek.nl/aanmelden 

Werken met het beste bewijs

Programma
Tijdens het ochtendprogramma spreken twee inspirerende key-

notes: 

Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de Faculteit 

der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (UvA), spreekt over 

gelijke kansen voor kwetsbare leerlingen. 

Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van Richtlij-

nen Huisartsgeneeskunde (UM), geeft een lezing over gedeelde 

besluitvorming tussen ouders, jeugdige en 

hulpverleners.
 

Jeugd in Onderzoek is een initiatief van:
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